QiD 3 – 2ª SÉRIE – PARTE 1 – ESPANHOL
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 17 / 05 / 2017
GABARITO
1. Após a leitura do trecho, pode-se inferir que a expressão “poner en marcha” significa por em prática / iniciar /
começar.
2. Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Polônia.
3. O fato que determinou o aumento da busca pelo sistema 3D dos televisores foi a estreia do filme Avatar.
4. ‘"Sony sigue siendo fiel al reciente compromiso de acercar la tecnología 3D a los hogares a mediados de 2010"
han explicado desde la compañía, lo que les ha llevado a ser la primera empresa en mostrar el 3D
doméstico a los consumidores cara a cara.’
5. Quem quisesse experimentar essa nova tecnologia deveria ir a um dos estabelecimentos em que se estava
demonstrando a Sony Style nas cidades citadas.
6.
a) Senhora / cliente
b) Sopa
7. O menino irá contar aos seus pais como os bebês são feitos / como nascem os bebês / como as mulheres
engravidam.
8. O menino descobriu a verdade vendo televisão.
9. “voy a tener”
10. “padres”, “papá”

.

QiD 3 – 2ª SÉRIE – PARTE 3 – LPLB
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 17 / 05 / 2017
GABARITO
1. (1,0) O aluno deve, ao menos, tangenciar a seguinte ideia: no Romantismo priorizam-se, justamente, os
valores morais e humanos, o que pode ser visto, por exemplo, pela caracterização do herói como um homem
íntegro e de moral inquestionável. Da mesma forma, valorizam-se a espiritualidade e tudo aquilo que envolve
questões religiosas. Em uma sociedade imediatista, como a que o texto I retrata, em que se busca o lucro, o
prazer momentâneo, esses valores mais subjetivos não têm lugar, procura-se ser o mais objetivo possível.

2. (1,0)
(0,4) Há campos de futebol nas minhas terras.
(0,3) Na oração com o verbo TER, “minha terra” é sujeito.
(0,3) Na oração com o verbo HAVER, “minha terra” é adjunto adverbial.
3. (1,0) O autor tem como intenção criticar e denunciar a sociedade atual, contrapondo-se à visão idealizada do
país no período romântico, quando foi escrito o texto original.
4. (1.0) Adjunto adnominal. De futebol funciona como um termo acessório que especifica o substantivo campo.
5. (1,0) Os autores mostram que homens e mulheres pensam de maneira diferente, pois seus cérebros funcionam
de maneira diversa. As mulheres, ao contrário do que os homens dizem, não raciocinam menos devido ao fato
de terem menos neurônios, elas, apenas, raciocinam de forma diferente, são “paralelas”, têm um pensamento
mais abrangente, completo.
6. (0,5) Científico:
Uma dentre as opções:
- “Do ponto de vista da seleção natural, não há como a natureza selecionar mulheres "burras" e homens
"inteligentes". Ambos os sexos tinham que ser igualmente espertos para fugirem dos predadores nos primórdios,
na África.”
- “Recentemente, um estudo descobriu que as mulheres possuem 13% mais sinapses do que homens, o
que compensa a diferença e muda a forma de pensar. Homens têm mais neurônios, mulheres têm mais sinapses.”
(0,5) Comportamental:
Um trecho retirado dos parágrafos:
- “Talvez seja por isto, que as mulheres conseguem cuidar de 20 coisas ao mesmo tempo. São excelentes
enfermeiras, mães de 5 filhos, administradoras de equipes, administradoras de escolas, hospitais e associações,
onde ninguém fica quieto um minuto. Homens adoram gerenciar planos, números e orçamentos que precisam ser
obedecidos. Por serem seriais e lógicos tendem a ser arrogantes e donos da verdade, mesmo estando errados.
Mulheres, por serem paralelas, sempre sofrem a incerteza da dúvida, mesmo estando certas. São inseguras sem
razão. Suas conclusões são corretas, mas não seguem a lógica masculina serial.”
- “Homens arriscam um tudo ou nada com enorme facilidade, mulheres tendem a procurar a opção mais
segura. Numa briga de casal, homens discutem causa e efeito. Mulheres discutem sentimentos e emoções,
ambos de acordo como seus cérebros processam informações.”
7. (1,0) A oração encontra-se na voz ativa porque o sujeito (elas) corresponde ao agente da ação manifestada
pelo verbo.
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8. (1,0) A informação é processada por elas mais rapidamente.
9. (1,0) O foco narrativo do texto é de terceira pessoa, ou seja, o narrador onisciente tem conhecimento dos fatos,
sentimentos, opiniões e pensamentos das personagens. (0,5) Entretanto, no início do texto, o narrador, ao citar
“as crônicas da vila de Itaguaí”, incluindo outros narradores no seu relato, mistura história e ficção e configura a
inconfiabilidade do foco narrativo.
10. (1,0) Nota-se no texto a maneira irônica com que são descritos tanto a chegada do médico à vila quanto os
critérios utilizados pelo Dr. Bacamarte na escolha da futura esposa. No primeiro caso, configura-se a ideia de
progresso através da atividade científica mencionada. Em relação ao positivismo, percebe-se que Dona
Evarista é a eleita devido as suas “condições fisiológicas e anatômicas”, distantes da ideia previsível de uma
escolha pelo amor e pela beleza física.

QiD 3 – 2ª SÉRIE – PARTE 1 – INGLÊS
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 17 / 05 / 2017
GABARITO
1. (1.0) 55%
2. (1.0) 38%
3. (1.0) 28%
4. (1.0) Uma da seguintes respostas: Anorexia OU bulimia
5. (1.0) Which
6. Adolescentes com disturbios alimentares.
metabolism (reposta em português)

OU com problemas com alimentação.

Perguntas 7 e 8 respostas em inglês:
7. (1.0) doctors, psychologist and dieticians
(a resposta deve ter os tres para receber a pontuação)
8. 1.0) teenagers
9. (1.0) “...they have to be happy with their body as it is, as long as they are healthy”
10. (1.0) researchers

OU com problemas de

